
1 

 

Referat fra Frie Grønnes Landsmøde 2022 
21. maj 2022 

 
 

1. Velkomst til FG's landsmøde 2022 
Rådsleder Aima Nadeem bød velkommen til landsmødet. 
 

2. Valg af dirigent  
Advokat fra IUNO Law, Aage Krogh blev valgt som dirigent. 
  
Aage Krogh konstaterede, at formalia for afholdelse af landsmødet var overholdt i 
overensstemmelse med Frie Grønnes vedtægter. Indkaldelsen var rettidigt indenfor 6 
ugers-fristen via Frie Grønnes hjemmeside.  
 
Aage Krogh gennemgik afstemningsprocedurerne og gjorde opmærksom på, at deltagere 
på landsmødet skulle have været medlemmer i minimum seks måneder for at have ret til at 
stemme (jf. Frie Grønnes vedtægter). 
  

3. Valg af referenter og stemmetællere 
Partisekretær Laust Leth Gregersen blev valgt som referent sammen med Viola 
Kirkegaard Kräge. 
 
Simon Birch Vigsø og Hanan El Ahmad blev valgt som stemmetællere. 
 

4. Frie Grønne Råds årsberetning 
Rådsleder, Aima Nadeem, aflagde Det Frie Grønnes Råds årsberetning 2021 (vedlagt på 
hjemmesiden). 
 
Landsmødet godkendte årsberetningen uden afstemning. 
 

5. Revideret regnskab og budget 
Partisekretær Laust Leth Gregersen fremlagde revideret regnskab for perioden 2020-
2021; budget for 2022-2023 frem til næste landsmøde samt interne revisorers beretning 
(bilag 1-3).  
 
Landsmødet godkendte både regnskab og budget uden afstemning. 
 

6. Tale ved politisk leder 
Politisk leder Sikandar Siddique holdt tale (vedlagt på hjemmesiden). 
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7. Valg af medlemsrepræsentanter til Frie Grønne Råd 
Dirigent Aage Krogh fortalte, at Ivan Ali, som var på valg, havde meddelt Det Frie Grønne 
Råd, at han ønskede at genopstille som medlemsrepræsentant (Ivan Ali var valgt for 1-årig 
periode, jf. referat landsmøde 2021). 
 
Ingen medlemmer stillede op til valg mod Ivan Ali, og han blev derfor genvalgt.  
 
Udover medlemsrepræsentanten skulle der også vælges en andensuppleant til Det Frie 
Grønne Råd, da Christine Madsen ikke ønskede at fortsætte. Valget til andensuppleant 
ville gælde for en 2-årig periode, da førstesuppleanten Ali Khatib havde et år tilbage af sin 
periode.  
 
Følgende medlemmer stillede op, og valget forløb over to runder, da der var stemmelighed 
mellem to af kandidaterne i første runde: 
 

Første runde: 

• Viola Kirkegaard Kräge (7 stemmer) 
• Hanan Al Ahmad (7 stemmer) 
• Laila Belhaj (6 stemmer) 
• Mohammed Abdikarim (0 stemmer) 

Anden runde: 

• Viola Kirkegaard Kräge (12 stemmer) 
• Hanan Al Ahmad (7 stemmer) 

Dirigent Aage Krogh konstaterede, at valget var forløbet retmæssigt, og at Viola 
Kirkegaard Kräge blev valgt som andensuppleant for en 2-årig periode. 
 
9. Valg af statsautoriseret revisor og to interne revisorer 
Det Frie Grønne Råd indstillede Grant Thornton, som blev valgt uden afstemning. 
 
Som interne revisorer blev Tim Feveile Sejr Hansen genvalgt og Yurdal Cicek blev valgt 
som ny intern revisor i stedet for Anna Bylov Kristensen, der ikke ønskede at genopstille.  
 
10.  Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
11. Valg af politisk leder 
Sikandar Siddique blev valgt uden afstemning. 
 
12. Præsentation af Folketingskandidater 
Efter afslutningen af sin tale inviterede Sikandar Siddique holdet af Folketingskandidater 
op på scenen, så de kunne hyldes af landsmødet. 
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13. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 
Rådsleder Aima Nadeem takkede for et godt årsmøde. 

 


